
 
WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN HET INITIATIEF?

Recente crises zoals de COVID-19-pandemie hebben de normale 
werking van de eengemaakte markt en de Europese economie 
verstoord. Het noodinstrument voor de eengemaakte markt bouwt 
voort op de lessen die uit deze crises zijn getrokken om Europa beter 
voor te bereiden op mogelijke noodsituaties in de toekomst. 
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#SOTEU

VOOR IEDEREEN

• Betere EU-respons op crises
• Betere beschikbaarheid van crisisrelevante goederen en diensten
• Geen belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen, diensten en personen

VOOR ONDERNEMINGEN
• Betere prognoses en planning voor noodsituaties
• Minder handelsbeperkingen, minder vertragingen bij de productie, lagere prijzen van 

productiemiddelen
• Meer rechtszekerheid en voorspelbaarheid 

VOOR BURGERS
• Bescherming van de werkgelegenheid als gevolg van minder verstoringen van de 

grensoverschrijdende handel
• Betere beschikbaarheid van producten en diensten tegen lagere prijzen
• Een betere levenskwaliteit
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HOE VERHOUDT HET NOODINSTRUMENT ZICH TOT ANDERE EU-REGELS?

Het SMEI is niet van toepassing wanneer 
andere EU-instrumenten crisisrelevante 
bepalingen bevatten, zoals de Health 
Emergency Response Agency (HERA), 
de chipverordening van de EU of het 
Uniemechanisme voor civiele bescherming.

Het voorziet in mogelijke 
afwijkingen van de geharmoniseerde 
productwetgeving van de EU om het 
sneller op de markt brengen van 
crisisrelevante goederen mogelijk te 
maken.



 
NIEUW CRISISGOVERNANCEKADER VOOR DE EENGEMAAKTE MARKT
In het noodinstrument voor de eengemaakte markt wordt een alomvattende nieuwe governancestructuur 
voorgesteld voor verschillende risiconiveaus voor de werking van de eengemaakte markt. 

Adviesgroep
Coördineert en adviseert de Commissie

      Planningsfase

Dit kader is van toepassing 
wanneer er geen crisis is en de 
eengemaakte markt normaal 
functioneert

      Waakzaamheidsfase

Wordt geactiveerd door een besluit 
van de Commissie wanneer een 
gebeurtenis waakzaamheid vereist

      Noodfase

Wordt door een besluit van de 
Raad geactiveerd indien een crisis 
ernstige gevolgen heeft voor de 
eengemaakte markt

 
INSTRUMENTARIUM VAN CRISISRESPONSMAATREGELEN
Planningsfase
• Voorbereiding van crisisprotocollen, crisiscommunicatie, opleidingen en simulaties
• Invoering van een systeem voor vroegtijdige waarschuwing voor verstoringen van de 

eengemaakte markt

Waakzaamheidsfase
• Monitoring van de toeleveringsketens van goederen en diensten van strategisch 

belang
• Opbouw van strategische reserves van goederen die als van strategisch belang zijn 

aangemerkt
• Faciliteert overheidsopdrachten voor goederen en diensten van strategisch belang

Noodfase
NOODKADER
• Beginselen om het vrije verkeer van mensen, goederen en diensten op de eengemaakte markt te 

vergemakkelijken en te herstellen
• Bevriezing van nieuwe beperkingen van het vrije verkeer van goederen, diensten en mensen
• Grotere transparantie waarbij de lidstaten nieuwe beperkingen zo spoedig mogelijk melden en 

centrale aanspreekpunten voor bedrijven oprichten
• Doet aanbevelingen aan de lidstaten om de beschikbaarheid en levering van crisisrelevante goederen te 

vergemakkelijken door productiefaciliteiten uit te breiden of te herbestemmen of de vergunningverlening te 
versnellen

• Doet aanbevelingen aan de lidstaten om een gerichte en gecoördineerde verdeling van strategische reserves te 
vergemakkelijken

• Faciliteert overheidsopdrachten voor crisisrelevante goederen en diensten door de Commissie namens de 
lidstaten

LAATSTE REDMIDDELLEN
• Marktdeelnemers om informatie verzoeken
• Verzoeken om prioritaire levering
• Gerichte afwijkingen van geharmoniseerde productwetgeving
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